
 

160 

 

ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียน 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 

Factors Influencing the Operational Efficiency of School Personnelunder the 

Jurisdiction of Phetchaburi Primary Educational Service Area Office 1 
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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงค 1) เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานของบุคลากร ในโรงเรียนสังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1  และ 2) เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีรวมกันทํานาย ประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 กลุมตัวอยางท่ีใชในการ

วิจัยครั้งน้ี ไดแก บุคลากรในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1  จํานวน 155 คน  ซึ่ง

ไดจากการสุมแบบแบงช้ันภูมิอยางเปนสัดสวน (Proportionate Stratified Sampling) ใชกําหนดขนาดกลุมตัวอยางจาก

ตารางสําเร็จรูปของ (Krejcie  And  Morgan) เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งน้ีเปนแบบสอบถาม 

สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหการถดถอย 

สรุปผลการวิจัย 

1. ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานของบุคลากร ในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 พบวา บุคลากร มีระดับการปฏิบัติงานดานปจจัยท่ีมีผลตอการปฏิบัติงานโดยรวม

อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน ปรากฏวา  ครูและพนักงานราชการมีการปฏิบัติงานตรงเวลามากท่ีสุด รองลงมามี

คุณธรรม และมีความเช่ือถือไววางใจ/ความเอาใจใสในงาน ตามลําดับ 

2. การศึกษาปจจัยท่ีรวมกันทํานายประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 พบวา ปจจัยดานความคิดริเริ่มสรางสรรค  ดานระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ 

และดานความการไดรับความยอมรับนับถือมีผลตอประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียนสังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ดานคุณลักษณะในการปฏิบัติงาน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 

ระดับ  .05 

คําสําคัญ : ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

 

Abstract 

1 นักศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วทิยาลัยนครราชสีมา 
2 อ.ดร. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยนครราชสีมา 
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The research purposes were 1) to study the operational efficiency of school personnel under 

the jurisdiction of Phetchaburi Primary Educational Service Area Office 1; and 2) to study the cofactors  

 

predicted the operational efficiency of school personnelunder the jurisdiction of Phetchaburi Primary 

Educational Service Area Office 1.The research sample was the 155 school personnel under the 

jurisdiction of Phetchaburi Primary Educational Service Area Office 1, selected by the proportionate 

stratified sampling method, determined by the Krejcie& Morgan table. The research instrument was 

the questionnaire. The data analysis statistics were the percentage, mean, standard deviation, and 

regression analysis. 

The research findings were:              

1. The factors influencing the operational efficiency of school personnel under the 

jurisdiction of Phetchaburi Primary Educational Service Area Office 1 found the personnel had a high 

operations level in terms of factors affecting their operations as a whole. When each aspect 

consideration found the teachers and government personnel, the most was theperformed on time 

aspect, followed by the moral aspect, the trust aspect, and the work attention aspect, repectively. 

2. The cofactors predicted the operational efficiency of school personnel under the 

jurisdiction of Phetchaburi Primary Educational Service Area Office 1 found the factors of the creativity 

aspect, the discipline and responsibility aspect, and the in terms of being respected aspect affected 

to the operational efficiency of school personnel, under the jurisdiction of Phetchaburi Primary 

Educational Service Area Office 1, of the operation characteristics were statistically significant at the 

.05 level. 

Keyword : Operational Efficiency 

 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา   

 โรงเรียนเปนองคการใหบริการท่ีผูกพันกับเรื่องการสอน  และการเรียนรูเปนหลักเปาหมายสุดทายของโรงเรียนก็

คือการเรียนรูของนักเรียน  ดังน้ัน  โรงเรียนจึงควรเปนองคการแหงการเรียนรูมากกวาองคการประเภทใด  (Hoy & Miskel   

2011  อางถึงใน  วิโรจน  สารัตนะ 2558 : 5)  การท่ีโรงเรียนจะเปนองคการแหงการเรียนรูไดน้ัน  จะตองมีคุณลักษณะท่ี

สําคัญ  5  ประการคือ  1)  มีสมาชิกท่ีมีความเปนเลิศ  2) มีตัวแบบภายใน 3) มีวิสัยทัศนรวม 4) มีการเรียนรูเปนทีม และ 

5) มีการคิดอยางเปนระบบ  ซึ่งการบริหารงานองคการในปจจุบันไมวาจะเปนองคการหนวยงานราชการ หรือองคการธุรกิจ

ตองมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตั้งแตนโยบาย  ลักษณะการทํางาน  กระบวนการบริหาร  การพัฒนาบุคลากรโดยเฉพาะ

ทักษะในการทํางาน ตลอดจนทัศนคติของ ผูปฏิบัติงานภายใตสภาวะการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของสิ่งแวดลอม

ภายนอกองคการโดยเฉพาะกระแสโลกยุคโลกาภิวัฒน 
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 ในระบบการบริหารงานขององคการ  ปจจัยกลไกในการทํางานท่ีสําคัญท่ีสุดคือทรัพยากรมนุษย  ในองคการทุก

องคการคงไมมีใครปฏิเสธไดวาทรัพยากรมนุษยเปนผูท่ีมีหนาท่ีทํางานใหกับองคการเปนปจจัยสําคัญในการควบคุมกลไกใน

การทํางานท่ีจะทําใหการทํางานลุลวงไปไดตรงตามจุดประสงค  ท่ีกําหนดไว  แมจะมีปจจัยอ่ืน ๆ ท่ีจําเปนตอการทํางาน 

 

 

เพียงใด ก็ตองอาศัยบุคลากรเปนผูควบคุมระบบการทํางานถาบุคลากรผูมีหนาท่ีควบคุมปจจัยตางๆ ดอยคุณภาพก็ยอม

ยากท่ีองคการจะบรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ  (พนัส  หันนาคินทร  2552 :25)  

 ครูเปนบุคคลท่ีมีความสําคัญตอการพัฒนาสังคม และชาติบานเมือง  เพราะครูตองรับหนาท่ีในการพัฒนาบุคคล

ใหมีความงอกงามอยางเต็มท่ีครูตองพัฒนาบุคคลใหเปนผูท่ีพรอมท้ังสติและปญญาท่ีจะแกไขปรับตัวใหเขากับสถานการณ

ท่ีเปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสมจึงกลาวไดวาครูเปนผูมีบทบาทสําคัญในการสรางคุณภาพประชากรในสังคมซึ่งคุณภาพ

ของประชากรในสังคมจะสงผลตอความสําเร็จในการพัฒนาดานเศรษฐกิจ  สังคม การเมือง  การปกครอง  การศึกษา  

วัฒนธรรม  วิทยาศาสตร   เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม  วิชาชีพครูจึงควรเปนวิชาชีพของคนเกง คนดีในสังคมและผูประกอบ

วิชาชีพน้ีควรเปนตนแบบทางคุณธรรมจริยธรรมการประพฤติปฏิบัติงานการดํารงชีวิต  และสามารถช้ีนําสังคมไปในทางท่ี

เหมาะท่ีควร (ดิเรก  พรสีมา  2551:1) นักวิจัยและนักการศึกษาหลายทานไดศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานควบคุม  สงผลงานการวิจัยของเทียมจันทร พานิชยผลินไชย (2553:25) พบวา  ลักษณะครูท่ีมีประสิทธิภาพและ

ไมมีประสิทธิภาพ จําแนกลักษณะขององคประกอบได  4 ดาน  คือ  1)  บรรยากาศในช้ันเรียน ความรวมมือระหวาง

นักเรียนกับครู  2) การสอน ความตั้งใจ การจัดเวลาอยางเหมาะสม  3)  การใหความชวยเหลือติดตามตักเตือนนักเรียน 4) 

การควบคุมช้ันเรียน  ลักษณะของครูและสอดคลองกับงานวิจัยของบัญชา  แสนทวี  (2554:181)  พบวา  ตัวแปรท่ีสงผล

ทางตรงตอประสิทธิภาพของครูผูสอนในการจัดประสบการณใหแกเด็กระดับกอนประถมศึกษา มี  7 ตัวแปร  คือ  ความ

เปนผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียน สมรรถภาพในการใชสื่อการสอน แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน  บุคลิกลักษณะของ

ครูผูสอน  บรรยากาศในช้ันเรียนและสุขภาพจิตท่ีดีของครูผูสอน  และตัวแปรท่ีสงผลทางออมมี  2 ตัวแปร  ไดแก การ

ไดรับการสนับสนุนทางสังคมของครูผูสอนและเจตคติของครูตอนักเรียน 

 ดวยเหตุน้ีผูศึกษาจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียน  สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 จําแนกตามเพศ  อายุงาน การศึกษา สถานภาพ รายไดตอเดือน 

และศึกษาปจจัยท่ีรวมทํานายประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียน ผลการศึกษาครั้งน้ีจะเปนขอสนเทศ

สําหรับหนวยงานท่ีเก่ียวของสําหรับการพัฒนาบุคลากร  ท่ีปฏิบัติหนาท่ีสอน ใหมีคุณภาพ  มุงผลสําเร็จสูนักเรียนเปน

สําคัญ 

 

วัตถุประสงคของการศึกษา 

1. เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานของบุคลากร โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 

2. เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีรวมกันทํานาย ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 
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ขอบเขตของการศึกษา 

  การศึกษาในเรื่องน้ี มุงศึกษา ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ดานการมุงผลสัมฤทธ์ิ การบริการท่ีดี  การสั่งสมความเช่ียวชาญในงาน  จริยธรรม  

การทํางานเปนทีม  การคํานึงถึงการใชทรัพยากร  ความรอบรูในงาน  ความเช่ือถือไววางใจ/ความเอาใจใสในงาน  การตรง

ตอเวลา  การปฏิบัติตามคําสั่ง  ความคิดริเริ่มสรางสรรค  การวางแผน  การตัดสินในแกปญหาในงาน  และความสามารถใน

การสื่อสาร 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

         ประชากร ไดแก บุคลากรในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 จํานวน  260   

คน    กลุมตัวอยาง ไดแก บุคลากรในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 จํานวน 155  

คน  โดยการกําหนดกลุมตัวอยาง  ไดมาจากการเปดตารางสําเร็จรูปของ Krejcie and Morgan  

 เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา 

  เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษาครั้งน้ี เปนแบบสอบถาม การปฏิบัติงาน   ดาน

คุณลักษณะการปฏิบัติงานของบุคลากร  แบงเปน  2  ตอน  คือ 

  ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม  ไดแก อายุงาน การศึกษา  รายไดตอเดือน ตัวแปรดานปจจัย

จูงใจ และตัวแปรดานการบริหารภายในองคการ 

     ตอนท่ี  2   ดานคุณลักษณะในการปฏิบัติงาน แบงเปน 

1. การมุงผลสัมฤทธ์ิ 

2. การบริการท่ีด ี

3. การสั่งการความเช่ียวชาญในงาน 

4. จริยธรรม 

5. การทํางานเปนทีม 

6. การคํานึงถึงการใชทรัพยากร 

7. ความรอบรูในงาน 

8. ความเช่ือถือไววางใจ/ความเอาใจใสในงาน 

9. การตรงตอเวลา 

10. การปฏิบัติตามคําสั่ง 

11. ความคิดริเริ่มสรางสรรค 
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12. การวางแผน 

13. การตัดสินใจแกปญหาในงาน 

14. ความสามารถในการสื่อสาร 

 
 

  

           การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใช 

 ในการวิเคราะหขอมูลเพ่ือนําเสนอ  และสรุปผลการศึกษาครั้งน้ีไดใชการคํานวณคาสถิติตางๆ  โดยแบงเปน 

1. สถิติเชิงบรรยาย  (Descriptive  Statistics)  เพ่ือแจกแจงความถ่ี  แสดงตารางแบบรอยละ  (Percentage)  

และคาเฉลี่ย  (Mean)   

2. สถิติเชิงอนุมาน  (Inferential  Statistics) 

  การพยากรณดวยการวิเคราะหการถดถอย    สถิติท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ีแบงออกไดดังน้ี 

 1.  สถิติท่ีใชในการตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามคือหาคาความเช่ือมั่นของแบบสอบถามท้ังฉบับ  

(Reliability  Analysis)  โดยใชวิธีหาคา Alpha  Coefficient  ตามวิธีการของ  Cronbach  ตามท่ี  Jum  C.  Nunnally  

1998 : 254-246) 

 2.  สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล  คือ  คาความถ่ี (Frequency)  คารอยละ  (Percentage)  คาเฉลี่ย  (Mean)  

สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (Standard  Deviation)  และการวิเคราะหการถดถอย   
 

 กรอบแนวคิด 

ตัวแปรอิสระ     ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 ตัวแปรดานชีวสังคม 

     1.1.1  เพศ 

     1.1.2  อายุราชการ 

     1.1.3  การศึกษา 

     1.1.4  สถานภาพ 

     1.1.5  รายไดตอเดือน 

1.2 ตัวแปรดานปจจัยจูงใจ 

     1.2.1  ความสําเร็จของงาน 

     1.2.2  การไดรับการยอมรับนับถือ 

     1.2.3  เน้ืองานท่ีทํา 

     1.2.4  ความรับผิดชอบ 

     1.2.5  ความกาวหนาในงาน 

1.3 ตัวแปรดานการบริหารภายในองคการ 

     1.3.1  ความเสมอภาคและเปนธรรม 

     1.3.2  ระเบียบวินัย 

     1.3.3  เอกภาพของการสั่งการ 

     1.3.4  ความสามัคค ี

     1.3.5  ความคิดริเริม่สรางสรรค 
 

 

ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน  ดาน

คุณลักษณะในการปฏิบัติงาน  14  ดาน 

1.  การมุงผลสัมฤทธ์ิ 

2.  การบริการท่ีด ี

3.  การสั่งสมความเช่ียวชาญในงาน 

4.  จริยธรรม 

5.  การทํางานเปนทีม 

6.  การคํานึงถึงการใชทรัพยากร 

7.  ความรอบรูในงาน 

8.  ความเช่ือถือไววางใจ/ความเอาใจใสในงาน 

9.  การตรงตอเวลา 

10.  การปฏิบัติตามคําสั่ง 

11.  ความคิดริเริม่สรางสรรค 

12.  การวางแผน 

13.  การตัดสินใจแกปญหาในงาน 

14.  ความสามารถในการสื่อสาร 
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ผลการวิจัย 

 ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน  ดานคุณลักษณะในการปฏิบัติงานโดยภาพรวมและรายดาน 

ปรากฏผลดังตารางท่ี 1 

 

ตารางท่ี 1  คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1ดานปจจัยท่ีมีผลตอการปฏิบัติงาน 

ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการปฏิบัติงาน X  S.D. 
ระดับการ

ปฏิบัติงาน 

1.  ดานมุงผลสัมฤทธ์ิ    

2.  ดานการบริการท่ีด ี

3.  ดานการสั่งสมความเช่ียวชาญในงาน 

4.  ดานจริยธรรม 

5.  ดานการทํางานเปนทีม 

6.  ดานการคํานึงถึงการใชทรัพยากร 

7.  ดานความรอบรูในงาน 

8.  ดานความเช่ือถือไววางใจ/ความเอาใจใสในงาน 

9.  ดานการตรงตอเวลา 

10. ดานการปฏิบัติตามคําสั่ง 

11. ดานความคิดริเริ่มสรางสรรค 

12. ดานการวางแผน 

13. ดานการตัดสินแกปญหาในงาน 

14. ดานความสามารถในการสื่อสาร 

3.92 

3.99 

3.88 

4.06 

4.02 

3.98 

3.92 

4.06 

4.10 

4.05 

3.94 

3.81 

3.90 

3.86 

0.75 

0.75 

0.75 

0.79 

0.76 

0.78 

0.75 

0.77 

0.74 

0.78 

0.78 

0.78 

0.81 

0.80 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

รวม 3.96 0.77 มาก 

 

จากตารางท่ี 1 พบวา บุคลากร มีระดับการปฏิบัติงานดานปจจัยท่ีมีผลตอการปฏิบัติงาน   โดยรวมอยูในระดับ

มาก   คาเฉลี่ย  3.92  เมื่อพิจารณารายดานปรากฏวา ครูและพนักงานราชการมีการปฏิบัติงานตรงเวลามากท่ีสุด รองลงมา

มีคุณธรรมและมีความเช่ือถือไววางใจ/ความเอาใจใสในงาน  คาเฉลี่ย  4.10,  4.06  และ  4.06  ตามลําดับ 
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 ผลการวิเคราะหปจจัยท่ีรวมกันทํานายประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
 

ตารางท่ี  2   คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธพหุคูณ  คาสัมประสิทธ์ิการถดถอยและคาความคลาดเคลื่อน  ของการประมาณ

คาตัวแปร  ดานปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน  และการบริหารภายในองคกรท่ีสงผลตอประสิทธิภาพของ

การปฏิบัติงานของบุคลากร  ดานคุณลักษณะในการปฏิบัติงาน โดยใชเทคนิค  Stepwise  Method 

ปจจัย B SE  B Beta t Sig  t 

คาคงท่ี 

ความคิดริเริ่มสรางสรรค (nb3) 

ระเบียบวินัย (nb2)   

ความรับผิดชอบ (na4)     

.54 

.40 

.21 

.26 

.13 

.04 

.04 

.05 

 

.48 

.25 

.27 

3.98 

9.07 

5.06 

4.74 

.00 

.00 

.00 

.00 

   R  =  .90   R 2 = 0.82     Adj  R 2  =  .81      F  =  233.34 

 

 จากตารางท่ี  2  พบวา  ตัวแปรดานปจจัยท่ีถูกเลือกเขาสูสมการถดถอยมี 3 ตัว โดยเรียงลําดับการเขาสูสมการ  

คือ  ความคิดริเริ่มสรางสรรค (nb3) ระเบียบวินัย (nb2)  และความรับผิดชอบ (na4)    ซึ่งมีนัยสําคัญท่ี  F =  233.34  มีคา

สัมประสิทธ์ิถดถอย  (Adj  R 2 )  เทากับ  0.81 

 จากการวิเคราะหดวยวิธี  Stepwise จะเห็นวาตัวแปรดานปจจัยเขาสูสมการถดถอย 3 ตัว คือ ความคิดริเริ่ม

สรางสรรค (nb3)ระเบียบวินัย (nb2)  และความรับผิดชอบ (na4) สามารถรวมอธิบายความแปรปรวนของประสิทธิภาพของ

การปฏิบัติงานของบุคลากร ดานคุณลักษณะในการปฏิบัติงาน ไดรอยละ 81.00 

 

อภิปรายผล 

 การศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 มีประเด็นสําคัญท่ีควรนํามาอภิปรายผล  ดังน้ี 

 1.  บุคลากร โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 มีระดับการปฏิบัติงานดาน

ปจจัยจูงใจ  ความสําเร็จของงาน การไดรับความยอมรับนับถือ  เน้ืองานท่ีทําความรับผิดชอบ และความกาวหนาในงาน  

โดยรวม  อยูในระดับดีเดน ทุกประเด็น ท่ีเปนเชนน้ีอาจเปนเพราะวา ในปจจุบันรัฐบาล มีการตอบแทนตามผลการ

ปฏิบัติงานเปนเงินโบนัส  เพ่ือใหเกิดพฤติกรรมท่ีพึงปรารถนาในการทํางาน และยังถือวาเปนสวนหน่ึงของการประเมิน 

ประสิทธิภาพการทํางานของบุคลากรในสถานศึกษาประกอบกับในสถานศึกษาทุกแหงมีโครงการสรางกําลังขวัญในการ

ปฏิบัติงานแกผูปฏิบัติงาน และความสัมพันธท่ีดีระหวางผูบริหารโรงเรียนและคณะครูรวมท้ังความสัมพันธระหวางคณะครู

ในโรงเรียนกับนักเรียน จึงถือวาเปนการกระตุนใหเกิดผลสําเร็จของการทํางานในอนาคต  สอดคลองกับงานวิจัยของ   
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ศิริกาญน    โกสุมภ (2554:38) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง  กระบวนการสรางประสิทธิผลโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 

ผลการวิจัยพบวา  กระบวนการสรางแรงจูงใจในการทํางาน  ความสําเร็จของโรงเรียนพบวาเกิดจากการท่ีผูบริหารโรงเรียน

และคณะครูรวมมือกันทํางานอยางสม่ําเสมอความสมัพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนทําใหโรงเรียนไดรับการสนับสนุนจาก

ผูนําชุมชน  ผูปกครองนักเรียน  บริบทของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  ในสวนของสิ่งแวดลอมและบรรยากาศใน 

 

 

โรงเรียนท่ีเอ้ือตอการทํางานของคณะครู คือ  ความสัมพันธระหวางผูบริหารโรงเรียนและคณะครูรวมท้ังความสัมพันธ

ระหวางคณะครูในโรงเรียนกับนักเรยีนดวย 

 2.  บุคลากร โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1  มีระดับการปฏิบัติงาน

ดานการบริหารภายในองคกร  ความเสมอภาคและเปนธรรม ความมีระเบียบวินัย และความคิดริเริ่มสรางสรรค โดยรวมทุก

ดานอยูในระดับดีเดน ท่ีเปนเชนน้ีอาจเปนเพราะวา บุคลากร ใชระเบียบวาดวยจรรยาบรรณวิชาชีพครู ซึ่งเปนตัวกําหนด

บทบาทหนาท่ีในการปฏิบัติงาน จึงสงผลใหการปฏิบัติงานในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เพชรบุรี เขต 1 ในระดับดีเดน    

 3.  ปจจัยดานความคิดริเริ่มสรางสรรค ดานระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ และดานความการไดรับความยอมรับ

นับถือ มีผลตอประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานของบุคลากร ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี 

เขต 1 ดานคุณลักษณะในการปฏิบัติงาน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05  สอดคลองกับงานวิจัย ธนาภรณ  ลีสุริยา

ภรณ (2553 :  บทคัดยอ)  ไดศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกรณีศึกษาพนักงานบริษัท  เอส.  แอล. 

พาราวูด  จํากัด  พบวา  การปฏิบัติงานของพนักงานมีความสัมพันธในทิศทางบวกกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานดาน

คาใชจายและวิธีการปฏิบัติงานของพนักงาน ไดแก  ในดานคาตอบแทน  และดานความรับผิดชอบและการปฏิบัติงานของ

พนักงานมีความสัมพันธในทิศทางบวกกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยรวมของพนักงาน ไดแกในดานโอกาสกาวหนา

ในงาน  ดานลักษณะงานและดานความรับผิดชอบ 

ขอเสนอแนะ 

 1.  ขอเสนอแนะในการนําผลการศึกษาไปใช 

    ผลการศึกษา ความคิดเห็นของบุคลากรสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 

พบวา สวัสดิการ  ควรเพ่ิมสวัสดิการในดานการรักษาพยาบาลใหกับผูปกครองดวย  และปรับภายใตข้ันตามวุฒิปริญญาตรี

ใหเหมือนระบบราชการ  ผูมีสวนเก่ียวของควรศึกษาระเบียบของสวนราชการในการเพ่ิมสวัสดิการ 

 2.  ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป 

  ควรศึกษาระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เพชรบุรี เขต 1 โดยจําแนกตามตัวแปรอ่ืน   

 

เอกสารอางอิง 
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